Elektroninio dokumento nuorašas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2019 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi 2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo
Nr. 1–1950 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 33 punktu:
1. T v i r t i n u priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
per e. sistemą grafiką (pridedama);
2. Į p a r e i g o j u Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrių
prižiūrėti kaip vykdomas šis įsakymas.

Departamento direktorė

Alina Kovalevskaja

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus
Alinos Kovalevskajos
2019 m. vasario
d.
įsakymu Nr.
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS
Ugdymo įstaigos tipas

E. prašymai
Tėvai
pildo/koreguoja

Konkursinės ugdymo įstaigos
Vilniaus licėjus
Vilniaus Žirmūnų gimnazija
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija
Ugdymo įstaigos įgyvendinančios specializuoto ugdymo
krypties programas ir savitos pedagoginės sistemos elementus
krypties programas

Nuo kovo 1 d. iki
kovo 31 d.

Nuo kovo 1 d. iki
kovo 31 d.
Nuo kovo 1 d. iki
gegužės 31 d.

Pagrindinis priėmimo etapas į savivaldybės mokyklas 1 – 8 ir I
– IV gimnazijos klases (išskyrus konkursines, inžinerines,
savitas, suaugusiųjų ir jaunimo)

Nuo birželio 18 d.
iki birželio 20 d.
Nuo liepos 1 d. iki
rugpjūčio 15 d.

Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos (Vilniaus Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus
„Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų
gimnazija, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus
„Gijos“ jaunimo mokykla, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo
mokykla)

Nuo kovo 1 d. iki
rugpjūčio 31 d.

Kvietimai
Mokyklos siunčia kvietimus

Tėvai tvirtina kvietimus

Iki gegužės 2 d.
Gegužės 3 – 10 d.
Iki gegužės 20 d.
Gegužės 21 – 24 d.
Iki gegužės 27 d. (į atsilaisvinusias vietas)
Gegužės 28 – 30 d.
Iki gegužės 20 d.
Gegužės 21 – 24 d.
Iki gegužės 27 d. (į atsilaisvinusias vietas)
Gegužės 28 – 30 d.
Iki gegužės 15 d.
Gegužės 16 – 20 d.
Gegužės 21 d.
Gegužės 22 – 26 d.
(į atsilaisvinusias vietas)
Iki birželio 5 d.
Birželio 6 – 10 d.
Iki birželio 12 d.
Birželio 13 – 16 d.
Birželio 17 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Birželio 21d.
Birželio 22 – 24 d.
(į laisvas vietas)
Birželio 25 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Rugpjūčio 27 d.
Rugpjūčio 28 – 29 d.
(į laisvas vietas)
Rugpjūčio 30 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
nuolat nuo kovo 1 d. – rugpjūčio 31 d.

_________________________________

nuolat nuo kovo 1 d. – rugpjūčio 31 d.
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